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Slovo starosty

Pozvánka

prázdniny skončily a s nimi bohužel i služby prodejny na Valdeku. Ne však na dlouho. Začíná rekonstrukce objektu vybudovaného v „akci Z“, který si dodnes zachoval svou původní podobu. V době
psaní tohoto článku byl již vyhodnocen dodavatel s nejlepší cenou a to ﬁ rma KOSTA. Smluvní termín
dokončení těchto prací je měsíc leden, ale s trochou příznivého počasí bychom ho mohli dostat jako
vánoční dárek.
Další započatou stavbou v obci je rekonstrukce vstupního prostoru z Kyšic do Braškova, naproti
vjezdu do Stavimatu, zde měla štěstí u nás již osvědčená ﬁ rma Klika & Dvořák.
V nejbližší době bude probíhat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce části Obecního úřadu,
jejímž hlavním cílem bude ordinace pro lékaře a přidanou hodnotou nový archiv a bezbariérová volební
místnost.
Dokončili jsme opravy sportoviště Háj a ulici Polní na Toskánce
Nejzajímavější plány budoucnosti, na které se zpracovávají projekty, jsou chodník u silnice z Braškova
do Kyšic a parkoviště před hřištěm J. Valeše, kombinované s novou komunikací připojovací sportoviště
Háj.
Opakovaně vznáším díky našim hasičům pod vedením Tomáše Votavy, kteří zachránili ryby v
Braškovském rybníce při havárii stavidla a opravu provedli. Je to perfektní parta lidí, na které je vždy
spolehnutí a pro obec neplní jen funkci hasičů ale i obecní podnik služeb všeho druhu. Dalším důkazem
velmi kvalitního ovzduší v tomto týmu je aktivní činnost kroužku malých hasičů pod vedením Markéty
Chalupové.
Pěkné posvícení a barevný podzim!
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Všichni občané jsou srdečně zváni na

Usnesení
3. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného dne
20. června 2011 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1) 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva
2) Zprávu o hospodaření obce k 31.5.2011
3) Informaci o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
4) Informaci starosty obce o stavu projednání dokumentace EIA akce „Likvidace odpadů vakuovou
pyrolýzou na V. Dobré
5) Výsledek kontroly Finančního úřadu Praha – západ na vybraných akcích, dotovaných ze státního
rozpočtu a žádost o prominutí sankcí
b) schvaluje:
1) 1) Závěrečný účet obce Braškov za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
s výhradou
– nápravné opatření: bylo splněno zveřejněním záměru o pronájmu nemovitosti č.p. 31
2) smlouvu na údržbu keřového a stromového patra se zhotovitelem „Zakládání a údržba zeleně“ na
118.431,60 Kč
c) souhlasí:
1) 1) S doplněním zeleně v části obce Toskánka podle předloženého návrhu a uzavřením smlouvy se
zhotovitelem na Kč 98.907,-- .
2) S doplněním zeleně na dětském hřišti na Háji podle předloženého návrhu a uzavřením smlouvy se
zhotovitelem na Kč 234.865,-- .
3) Se zřízením elektropřípojky v areálu pro volnočasové aktivity a uzavřením smlouvy se zhotovitelem
na Kč 120.210,-- bez DPH.
4) S úhradou dodatečných prací a víceprací na akci Toskánka – dokončení infrastruktury ve výši Kč
650.431,-- vč. DPH.
5) S úhradou dodatečných prací na akci „Rekonstrukce ul. Krátká“ ve výši Kč. 128.672,-- bez DPH.
6) S návrhem na zřízení a rozšíření ordinace v objektu OÚ Braškov a úhradou nákladů v předpokládané
výši do 800 tis. Kč.
7) S odkoupením pozemků, uvedených v nabídce Pozemkového fondu ČR z 27.5.2011.
8) S odkoupením části pozemků č. 292/4 a 292/2 v k.ú. Braškov v rozsahu cca 100 m2 za cenu do 1.500,-Kč/m2 nebo se zřízením věcného břemene na těchto pozemcích a komunikace na pozemku p.č. 258/84
9) S odvoláním ing. V. Machovské z komise ŽP podle návrhu předsedy komise ing. J. Kolrusze.
e) pověřuje:
1) starostu obce starostu obce k uzavření smluv a dodatků u dnes schválených akcí.

Panorama Braškova

4. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov, které se koná

v pondělí 26. září 2011 v 17,00 hod. na OÚ Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání
3. Informace o stavu hospodaření k 31.8.2011
4. 2. a 3. změna rozpočtu na rok 2011
5. Informace o stavu projednání EIA spalovny V. Dobrá
6. Souhlas s přijetím dotací na akce:
• Revitalizace obecního centra Valdek
• Sběrné místo
• Doplnění výzbroje a výstroje jednotky SDH
• Doplnění mobiliáře knihovny
7. Souhlas se zpracováním dokumentace a podáním žádosti o dotace na akce:
• MŠ rekonstrukce střechy
• Chodník Braškov – Kyšice
• Parkoviště a komunikace spojující sportoviště
• Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace
8. Různé:
• Souhlas s uzavřením smlouvy na projekt akce „Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace
• Souhlas s vybranými zhotoviteli na akce: Revitalizace obecního centra Valdek a Sběrné místo
• Směny pozemků
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Kontrola plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva
obce, konaného 20.6.2011
Zastupitelstvo při jednání na 3. zasedání vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení 2. zastupitelstva, o hospodaření obce k 31.5.2011, o stavu projednání dokumentace EIA spalovny V. Dobrá a výsledek
kontroly Finančního úřadu Praha – západ.
Zastupitelstvo dále schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 vč. nápravného opatření a smlouvu na
údržbu keřového a stromového patra.
Zastupitelstvo odsouhlasilo doplnění zeleně na Toskánce a na dět. hřišti na Háji a zřízení el. přípojky na
Háji, rozsah víceprací na dokončení infrastruktury Toskánka, úhradu nákladů na rekonstrukci ul. Krátké.
Odsouhlasilo rovněž rozšíření budovy OÚ a zřízení ordinace, odkup pozemků Pozemkového fondu
(nebyl realizován) a odkoupení části pozemků č. 292/2 a 292/4 za cenu do 1.500,--/m2 (nebylo dosud
realizováno).
Zastupitelstvo rovněž odvolalo ing. Machovskou z komise životního prostředí.
Konečně zastupitelstvo pověřilo starostu k uzavření smluv a dodatků u schválených akcí. I tento úkol byl
splněn.
František Haas

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení
12. schůze rady 6. 6. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s doplněním programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva
– s programem a termínem příští schůze rady 27.6.2011 od 16,00 hod.
• - schvaluje a předloží zastupitelstvu k projednání
– odatek na vícepráce na komunikaci Toskánka
– smlouvu na celoroční údržbu zeleně
– cenovou nabídku na doplnění zeleně na Toskánce
– cenovou nabídku na doplnění zeleně a kabelovou přípojku na Háji
– návrh na zvětšení ordinace v objektu OÚ
– návrh na odkup pozemků od Pozemkového fondu ČR
– návrh na odkup pozemků v souvislosti s cyklostezkou
– rozpočtová opatření

13. schůze rady 27. 6. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s odesláním žádosti na FÚ Praha západ na vrácení penále po obdržení rozhodnutí o prominutí daně
– přípravou podkladů pro vybudování chodníku Braškov – Kyšice
– s návrhem nové dispozice na zvětšení ordinace v budově OÚ
– s programem a termínem příští schůze rady 18.7.2011 od 16,00 hod.
• schvaluje a předloží zastupitelstvu k projednání
– cenovou nabídku na doplnění sloupu V.O. V Jezerech

14. schůze rady 18. 7. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s předloženým návrhem na rozpočtová opatření a 2. změnu rozpočtu obce, která bude předložena
ke schválení zastupitelstvu
– s doplněním dopravního značení a zákazem vstupu psů a cyklistů na in-line dráhu a hřiště na Háji
– s programem a termínem příští schůze rady 1.8.2011 od 16,00 hod.
– s průběhem přípravy akce chodník do Kyšic
• nesouhlasí
– s žádostí p. Štáfka na prodloužení provozní doby a hudební produkce v rest. Stará hájovna
• schvaluje a předloží zastupitelstvu k projednání
– návrh na rozpočtová opatření a 2. změnu rozpočtu obce
– návrh na směnu pozemku veř. parkoviště u Kartexu za pozemek komunikace na Toskánce
• ukládá ing. Dolejšové
– zajistit prostřednictvím ML Compet výběrové řízení na zhotovitele akcí Revitalizace obecního
centra Valdek, rekonstrukce OÚ (ordinace) a Sběrné místo (vstupní prostor do obce).

15. schůze rady 1. 8. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s doplněným orientačním návrhem na 2. změnu rozpočtu obce, který bude předložen ke schválení
zastupitelstvu
– s orientačním návrhem programu a termínem 4. veřejného zasedání zastupitelstva 26.9.2011
– se zřízením přístupové komunikace pro pozemek č. 292/3 rekonstrukcí stávající cesty z komunikace
U Dubu
– s programem a termínem příští schůze rady 15.8.2011 od 16,00 hod.
• schvaluje
– předloženou zadávací dokumentaci akcí: Revitalizace obecního centra a Revitalizace vstupního
prostoru do obce

16. schůze rady 15. 8. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
• souhlasí
– s návrhem na 2. změnu rozpočtu obce
– se zřízením přechodu na silnici II/118 u vjezdu do obce, zatrubněním části příkopu a úpravou
chodníku
– s rozšířením pojistné smlouvy o zajištění objektů in-line dráhy a dětského hřiště
– s přijetím dotace středočeského Fondu podpory na obnovu techniky, výzbroje a výstroje jednotek
sborů dobrovolných hasičů ve výši 200.000,-- Kč
• schvaluje
– program příští schůze rady 29.8.2011
• ukládá předsedkyni komise výstavby ing. Dolejšové
– urychlit zpracování monitorovacích zpráv a zajištění úhrady dotačních prostředků na dokončovaných
akcích „Dětské hřiště a in-line dráha na Háji“ a „Dokončení infrastruktury Toskánka“ (ul. Polní)

17. schůze rady 29. 8. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o stavu přípravy a průběhu akcí „Programu“ a územního plánu
• souhlasí
– s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„Revitalizace obecního centra Braškov Valdek“
– s žádostí o možnost zřízení chodníku Braškov – Kyšice na zatrubněném příkopu a o převod části
pozemku č. 386 pro tuto akci a se zahájením prací na projektu uvedené akce
– se zpracováním dokumentace na akci „Rekonstrukce ul. Budovatelů“ v rozsahu rozšířeném o
parkoviště a část ul. K Háji
– s úpravou dopravního značení na silnici II/118 při vjezdu do obce od Kyšic, jak bylo v předstihu
provedeno při rekonstrukci propustku
• schvaluje
– program příští schůze rady 12.9.2011
• ukládá předsedkyni komise výstavby ing. Dolejšové
– požádat dodatečně ODaS MM Kladno o dodatečné povolení změny dopravního značení na silnici
II/118

Finanční hospodaření obce k 31. 8. 2011
výsledek od
začátku roku
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

rozpočet po
změnách

%

4 612 016,52
979 484,19
117 555,46
89 292,13
1 137 091,41
2 288 593,33
0,00
394 408,54

6 600 000,00

70,00%

550 000,00

72,00%

11 632,00
3 360,00
8 272,00
551 229,00
434 719,00
18 810,00
97 700,00
24 800,00
46 800,00
35 285,00
29 642,87
5 520,10
24 122,77
0,00
171 520,00
30 494,00
0,00

20 000,00

58,00%

540 000,00

102,00%

25 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00

99,00%
117,00%
88,00%
49,00%
0,00%
67,00%
100,00%
0,00%
0,00%
54,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŚ
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl.věc.břem.
úroky z BÚ
DOTACE-"Dokončení infrastr.Toskánky"
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na volby a sčítání lidu
DOTACE na revit."obecního centra Valdek"
DOTACE na "Sběrné místo"
DOTACE NA AKCI „In-line dráha“

1 921 827,74

3 600 000,00
257 300,00
30 494,00
2 835 000,00
1 500 000,00
3 549 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Daň z příjmu práv.osob za obec
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu
Prodej pozemků

6 000,00
18 000,00
971 850,00
923 240,00
2 471 600,00

12 000,00
18 000,00
971 850,00
923 000,00
2 400 000,00

50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
103,00%

12 220 345,67

23 971 644,00

51,00%

V Ý DA J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby a sčít.lidu
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
platy za 12/2010
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
náhrada mzdy za nemoc
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (židle,nábytek u starosty)
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb (not.úschova akcií,projekt ÚSES,roč.popl.KEO)
pohoštění
cestovné
daně a popl.,kolky
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,opr.zab.zař.,aut.zast.)
daň z příjmu práv.osob za obec
penále FU
daň z převodu pozemku
rozpočtová rezerva

55 620,00
200 000,00
291 682,00
23 017,00
3 000,00
20 414,00
23 665,00
125 433,00
14 120,00
111 313,00
142 740,00
74 880,00
232 407,00
594 952,20
386 569,00
200 259,00
8 124,20
121 321,00
178 338,52
30 494,00
1 624 782,95
390 984,00
332 833,00
192 769,00
51 871,00
83 210,00
65 139,00
1 111,00
3 235,00
8 400,00
48 758,00
12 000,00
36 987,40
37 260,00
2 841,00
974,00
40 047,10
8 740,00
1 474,00
48 397,49
7 311,50
22 661,00
2 440,00
136 568,16
371,00
0,00
2 000,00
2 400,00
84 000,30
971 850,00
73 943,00
146 150,00
0,00

120 000,00
200 000,00
300 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
310 000,00

46,00%
100,00%
97,00%
58,00%
30,00%
51,00%
24,00%
40,00%

250 000,00
100 000,00
419 000,00
630 000,00

57,00%
75,00%
55,00%
94,00%

200 000,00
250 000,00
30 494,00
2 500 000,00

61,00%
71,00%
100,00%
65,00%

971 850,00

100,00%

147 300,00

99,00%

celkem

4 934 689,67

6 618 644,00

75,00%

19 800,00
202 315,00
0,00
114 586,00
250 500,00
5 136 642,00
3 296 604,00

500 000,00

4,00%

PŘÍJMY C E L K E M

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
rekonstrukce MŠ (oprava střechy,plány)
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace
rekonstrukce č.p. 31 (studie,opr.)
územní plán
In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl.
dokončení infrastruktury Toskánka
Sběrné místo
oprava ul. U Dubu
ul. Krátká
kofinancování investic
nové VO (ul.Lesní)
dražba-pozemek
sněžná fréza
rozpočtová rezerva
celkem
VÝDAJE CELKEM

802 355,14
0,00
35 880,00
1 000,00
69 780,00

900 000,00
3 544 000,00
350 000,00
5 579 117,00
4 548 907,00
1 600 000,00
175 000,00
802 355,00
0,00

3,00%
72,00%
92,00%
72,00%
100,00%
0,00%

100 000,00
9 929 462,14

18 099 379,00

55,00%

14 864 151,81

24 718 023,00

60,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ -Toskánka
Zůstatek na BÚ -In-line dráha
Celkem

1 930 714,98
3 808,50
23 431,14
1 957 954,62

Výsledek hospodaření k 31.12.2010

4 601 760,76

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014 – AKTUALIZACE 09/2011
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
poř.
č.

NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

CELKEM

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

1. BRAŠKOV  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Dětské hřiště vč. in-line dráhy na Háji

zahájeno v r. 2010

6605

3549

3056

zpracována

ing. Dolejšová

Dokončeno a uvedeno do užívání. Kolaudační rozhodnutí
z 24.8.2011.

Víceúčelová hala, oplocení hřiště, dětský
koutek na hřišti

Vydáno stavební povolení, o jehož
prodloužení bude třeba požádat.

30184

27000

3184

zpracována

ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)

5100

4600

500

pro novou žádost
ing. Dolejšová,
bude dokumentace
ing. Doksanský
přepracována a doplněna.

Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2012

350

0

350

zpracován návrh a
projednán 29.6.2011.

p. Haas

Útvar hl. architekta Města Kladna připraví do 30.9.2011
stanovisko k připomínkám orgánů a organizací státní správy.

Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno
v srpnu 2011.

4600

3600

1000

zpracována

ing. Dolejšová

Uzavřena smlouva o dotaci. Bylo dokončeno a dokončují
se požadované vícepráce (viz usnesení 3. zastupitelstva
4.4.2011)

Zpracována dokumentace, vydáno stav.
povolení, proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele, po němž dojde k uzavření
smlouvy o dotaci.

4731

2835

1896

zpracována dokumentace
a vydáno stav. povolení
B. Bečka
24.8.2011.

Dokumentace je zpracována, probíhá
jednání o stav. povolení

900

0

900

je zpracována

B. Bečka

Po vydání stav. povolení se pokusíme požádat o dotaci.

Zpracována a doplněna dokumentace
jen na skladové místo. Uzavřena
smlouva o dotaci, proběhlo výběr. řízení
na zhotovitele.

1877

1500

377

zpracována a doplněna

ing. Dolejšová

Požádáno o posunutí termínu dokončení do 16.12.2011.

2000

1600

400

zpracována

B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

1550

1470

80

nutno zpracovat

ing. Dolejšová

Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména
doplnění chybějící zeleně.

1200

960

240

zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci

ing. Kolrusz

Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají
jednání s jejich vlastníky.

150

0

150

Zpracována

ing. J. Kolrusz

Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost
chodců.

Žádost o dotaci nebyla schválena,
Bude proto opakována pro příští rok

Parkoviště a komunikace spojující sportoviště a dokumentace bude rozšířena o

parkoviště a část ul. K Háji.
Projednání s orgány a organizacemi
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření
2.
již byla předána Útvaru hl. architekta Města
SEA
Kladna.

3.

TOSKÁNKA  DOKONČENÍ
INFRASTRUKTURY

REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA
4.
BRAŠKOVVALDEK
5.

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO
ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE

REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU
6.
DO OBCE BRAŠKOV  SBĚRNÉ MÍSTO

Dokunentace zpracována, probíhá stav.

7. REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV řízení o povolení stavby. Je požádáno
o dotaci.

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI zpracována studie a žádost o dotaci z
FROMu
BRAŠKOVTOSKÁNKA
9. SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE
přístup do lokality Družec spolu s
je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz
a) rekonstrukcí odvodnění v sev.části ověří možnosti ﬁnancování na SFŽP
Valdeka
zvýšení bezpečnosti chodců na ADSUM zpracovává návrh u dopravních
b)
opatření a značení.
silnici Valdek-V. Dobrá

8.

c)

chodník Braškov–Kyšice

Pro nesouhlas majitele pozemku bude
chodník veden po zatrubněném příkopu

2500

2000

500

Provádí se zaměřování,
objednána dokumentace.
Zpracován návrh
dokumentace.

d)

chodník Toskánka

Je zpracován návrh dokumentace

3500

2800

700

800

0

800

Zpracována

ing. Doksanský

Je dokončeno.

750

0

750

zatím není zpracována

není zatím určen

Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné
ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.

20550

15915

4635

Je zpracována, část bude
není zatím určen
nutno aktualizovat.

Úpravy nelze ﬁnancovat bez dotací, očekáváme vyhlášení
vhodného dotačního titulu.

p. Haas
Ing. Dolejšová

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v
Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI.
Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Bude požádáno o dotaci SFDI.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
10.

ulice Krátká

Byla realizována v návaznosti na novou
komunikaci lokality Hřebíkových.

11. OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ulice V Dubinách
ostatní komunikace

Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a
V Podlískách.

Program výstavby CELKEM: 86597 67829

akce pro něž je uzavřena smlouva
o dotaci či je podána žádost

18768

rozestavěné či v r. 2011
dokončené akce

Zpracoval F. Haas, září 2011. Projednáno jako návrh 18. schůzí rady obce 12.9.2011

3.ZMĚNA ROZPOČTU OBCE BRAŠKOV NA ROK 2011
PŘÍJMY
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
popl. ze psů ,ost.daně
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŠ
nájemné za byt MŠ
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěžnost výher. hracích automatů
ostatní nedaň.příjmy
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá
DOTACE NA AKCI“IN-LINE DRÁHA“
DOTACE NA AKCI „DOKONČ.INFRASTR.TOSKÁNKY“
DOTACE - OÚ - státní správa
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladnu
Daň z příjmu práv.osob
Prodej pozemků
Dotace na sčítání lidu
Dotace na volby
DOTACE na revit.“Obecního centra Valdek“
DOTACE na „Sběrné místo“

částka
6 600 000,00

550 000,00
725 000,00
20 000,00

540 000,00

25 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
12 000,00
18 000,00
3 549 000,00
3 600 000,00
257 300,00
923 000,00
971 850,00
2 400 000,00
5 494,00
25 000,00
0,00
0,00

PŘÍJMY C E L K E M
19 636 644,00
Vzhledem k posunu termínu zahájení akcí „Revit.obecního centra Valdek“ a „Sběrné místo“,
lze uvažovat s úhradou dotací až v r. 2012

VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ
správa OÚ
Sdružení dobrovol.hasičů
Sportovní aktiv.mladých hasičů
Sbor pro občanské záležitosti
knihovna - knihy a odměna
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
kronika - materiál a odměna
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
provoz hřišt
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky
veřejné osvětlení - el.energie + údržba
údržba veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)
MPS zál.na známky
likvidace velkoobjemového odpadu
nebezpečný odpad
daň z příjmu práv.osob
výdaje na volby
výdaje na sčítání lidu
daň z převodu pozemků
INVESTIČNÍ:
zřízení a rozšíření ordinace v budově OÚ
rekonstrukce č.p. 31
projekty a inž.činnost
ÚZ plán + SEA
IN-LINE DRÁHA vč.navýšení o ROP neuhr.náklady
dokončení infrastruktury Toskánka
ul.Krátká
sběrné místo
oprava ul. U Dubu
rezerva

6 618 644,00
2 500 000,00
250 000,00
200 000,00
40 000,00
40 000,00
200 000,00
300 000,00
10 000,00
100 000,00
310 000,00
120 000,00
350 000,00
419 000,00
630 000,00

971 850,00
25 000,00
5 494,00
147 300,00
16 618 000,00
700 000,00
2 385 645,00
500 000,00
350 000,00
6 605 000,00
4 600 000,00
802 355,00
500 000,00
175 000,00
0,00

VÝDAJE C E L K E M

23 236 644,00

Rozpočtované příjmy
Rozpočtované výdaje

19 636 644,00
23 236 644,00

3.změna rozpočtu je navržena jako schodková se schodkem =
výsledek hospodaření r. 2010
=
přebytek rozpočtu k 31.12.2011 se předpokládá ve výši

-3 600 000,00
4 600 000,00
1 000 000,00

Ještě jednou spalovna ve Velké Dobré
Firma AGMECO LT s.r.o. zřídila na Velké Dobré „Pilotní a demonstrační linku na likvidaci odpadů
vakuovou pyrolýzou“.
Jde o zařízení, které v ČR dosud neexistuje a nejsou s ním žádné zkušenosti. V zařízení mají být
likvidovány materiály z vraků aut, zejména pneumatiky, koberečky apod. Obrovský tlak občanů a
vedení obcí nakonec zastavil spuštění provozu tohoto zařízení a prosadil nutnost posouzení jeho vlivu
na životní prostředí, tzv. EIA. Veřejné projednání proběhlo ve dnech 25.5. a 31.5.2011 za účasti asi 300
občanů zejména z Dobré, Družce a Braškova, kteří vyjádřili jednoznačný nesouhlas s provozem tohoto
zařízení. Tento názor podpořili i náměstek hejtmana Středočeského kraje ing. M. Hrabě a senátor Mgr.
Jiří Dienstbier.
Bohužel, zcela výjimečným bylo souhlasné vystoupení zastupitelky naší obce a členky komise životního
prostředí! Ing. Věry Machovské. Na její vystoupení reagovali bouřlivě přítomní občané způsobem, který
nelze publikovat.
3. zasedání zastupitelstva obce 20.6.2011 ing. Machovskou na návrh předsedy komise životního
prostředí ing. J. Kolrusz z komise životního prostředí odvolalo. Výzvu k odstoupení z funkce členky
zastupitelstva odmítla a v reakci na rozhodnutí zastupitelstva sdělila, že zvažuje další právní kroky.
Na závěr nemohu nepřipomenout, že při uvedeném veřejném projednání dokumentace EIA na Dobré,
velice aktivně, kromě zástupců obcí, vystupovali i zástupci občanských iniciativ, např. OS Kačák, Arnika,
Velkodoberské sdružení občanů aj.
Zástupkyně našeho Ekologického občanského sdružení paní Poštolková na těchto jednáních vůbec
nevystoupila, ač se obou zúčastnila. Koneckonců z vystoupení její dcery ing. Machovské vyplynulo, že
podle našeho ekologického sdružení představuje nesrovnatelně větší ohrožení životního prostředí v tomto
regionu existence Vesety.
Pro informaci občanů otiskujeme zkrácený text „Protokolu o autorizovaném hodnocení zdravotních
rizik“, zpracovaný MUDr. Helenou Kazmarovou a sestřih zápisu z veřejného projednání, obsahující
nejzajímavější vyjádření, dotazy, stanoviska a postoje přítomných občanů a zástupců vedení obcí.

SESTŘIH ZÁPISU
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení §17 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
a §4 vyhlášky č. 457/2001 Sb.
záměru
„Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou
konaného dne 25.5.2011 a 31.5.2011 v Kulturním domě ve Velké Dobré
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Při posuzování vlivů záměru „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ na
životní prostředí byly dodrženy stanovené lhůty pro jednotlivé kroky procesu v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
2. Vystoupení zpracovatele dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí
RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.
Podobná zařízení jsou provozovány již desítky let jinde ve světě, funguje na různých pyrolýzách různého
typu. Od roku 1990 provozována tato zařízení ve světě (Amerika). V Česku zatím není.
3. Diskuse (Moderátor otvírá diskuzi k technickému řešení záměru.)
Ing. Dráb (starosta obce Braškov) – zda se plyn bude spalovat, jestli se spálí všechen anebo jestli se musí
spálit jinak?
Ing. Prokeš – ano, část plynu se spálí ve ﬂéře. Plyn ve ﬂéře vyhoří za teploty 1200 °C, musí být z bezpečnostních důvodů. Přebytky plynu využijí při ohřívání vsázky, tak se spálí ve ﬂéře.
p. Najmanová (Braškov) – 1. nepatrné zbytky procesu, o jaké zbytky se jedná a co se s nimi děje? 2. co když
dojde k havárii, začne hořet sklad pneumatik, havárie v procesu (prasknutí potrubí atd.)?
p. Petráková (Velká Dobrá) – v havarijním odsavači prachu deklarujete odsavač, který je určen pouze pro
dílenské aplikace, a to zvláště ve dřevovýrobě. Jak můžete aplikovat odsavače prachu a jiné ﬁltry, které nemají
s touto technologií nic společného. Filtry navržené v dokumentaci jsou zpochybnitelné.
Ing. Prokeš – vše je v uzavřených retorách. V komínu se zpracovává pouze plyn, který podléhá čištění a je
z 90% stejný jako zemní plyn.
Ing. Dráb (starosta Braškov) – Všechny plyny se nevrátí do výroby, některé plyny se budou spalovat – ﬂéra,
tzn. je to spalovna.
Ing. Prokeš – všechny plyny se budou spalovat
p. Kolrus (Braškov) – 1 nákladní auto za den, a zpět tedy 2 auta za den. Dle našich výpočtů nesmysl, protože
pneumatika je objemová a proto se denní spotřeba (pozn. 6t/denně) na nákladní automobil o nosnosti 10 tun
nevejde. Druhá věc je odvoz výsledných produktů. Podle našich odhadů vychází počet aut mnohonásobně
více (cca 15–18 denně nákladních).
Naši nedůvěru k záměru posiluje celá řada odhadů a nepřesností ve všech kapitolách namísto doložených
věrohodných výsledků. Oznamovatel ani zpracovatelé nejsou schopni doložit srovnatelnou technologii,
natož nejlepší dostupnou, což je podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) jejich povinnost. Zahájení zkušebního provozu na tomto místě bychom pokládali za hazard
s lidským zdravím.

Ing. Prokeš – není to tak, že vy přijdete sem, ale provozovatel pneuservisu, kam pneumatiky předáte.
p. Haas (Braškov) – Na zpracovatele dokumentace – proč nepoužil při zpracování EIA výsledky od provozovatelů v Evropě? Proč na základě odborných odhadů? Zpracovatelky posudku se raději neptám, protože
z výstupů je jasně zřejmé, kdo ji objednal.
Ing. Žídková (zpracovatelka posudku) – Zaplacená a vybraná jsem byla na základě výběrové ho řízení
Krajským úřadem Středočeského kraje.
Ing. Hrabě (náměstek hejtmana Středočeského kraje) – Naše stanovisko jako Středočeského kraje, nikoliv
Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým jsme se vyjádřili před 14 dny v usnesení rady zní: Nesouhlasíme
se závěry posudku a v žádném případě nesouhlasíme s výstavbou spalovny v této lokalitě.
Mgr. Dientsbier (senátor) – Jako senátor nemám možnost v této věci jakkoliv rozhodovat, na druhou stranu
úplně bez možnosti člověk není. Proto, že mě toto zajímá tak tady dnes jsem, byl jsem zde u vás na radnici
ve Velké Dobré a nabízel jsem v tomto směru pomoc v tom rozsahu v jakém pomoci mohu. Pokud se tento
projekt prezentuje jako laboratorní a demonstrační linka na nějaký malý objem je na to vydáno stavební
povolení, aby okamžitě následovala žádost o navýšení, tak to samozřejmě vzbuzuje pochybnost o tom, jak
to bylo od začátku myšleno.
Je to otázka volby místa, to lze najít mnohem vhodnější místa v této republice, kde lze tyto projekty umisťovat
než hned vedle obytných domů v rezidenční oblasti.
Ing. Nosek (starosta Velká Dobrá) – Doplnit pro občany – tady proběhly petice ve všech třech obcích, ty
byly předány krajskému úřadu jako příloha připomínek a druhá do Senátu ČR.
Veřejnost – zpracovatelka posudku uvádí, že pro dioxiny a furany neměla žádné podklady
–
Jakou důvěru mohou vzbuzovat výsledky, které máte z Ameriky, když jsou z roku 1994 a ani nevíme,
co bylo na vstupech.
–
Nevzbuzuje důvěru ani to, že je to vyráběno v Indii.
p. Svoboda – Zda můžete garantovat, že se tam nebude pálit nic jiného než pneumatiky? Od roku 1995
toto bylo schváleno jako výtečná technologie. Proč tedy se toho za 15 let nikdo nechopil v Čechách, Německu, Rakousku, Francii. Čekalo se až na vás? V Německu je pneumatik nesrovnatelně více a k tomuto kroku
tam nepřistoupili.
p. Hanáčková (místostarostka Velká Dobrá) – Když jste byl pane Prokeš za námi na úřadě toto diskutovat, tak jste tvrdil, že navštěvujete ekologické konference, kde nabízíte tuto linku na likvidaci komunálních
odpadů a na likvidaci odpadů např. z nemocnic. Dále jak byste chtěl toto zařízení testovat, když se zde jedná
o jedinou linku u nás a další dotaz jestli to skutečně hodláte spustit.
Ing. Prokeš – Informujeme odbornou veřejnost o tom, co to je, a setkalo se to s velkým úspěchem a v řadách
míst již o toto projevila zájem. Ale v Německu bylo toto zařízení, skončilo ﬁaskem, averze vůči pyrolýze byla.
Ing. Žídková – Z hlediska následných řízení bude vydáno povolení pouze na to co se posuzovalo na nic
jiného.
p. Vacek (Braškov) – Jste ochotni vnímat, že tady projektujete věc, která se zdá být ne úplně inertní vůči
životnímu prostředí, názory občanů, kterých se to bezprostředně týká? Do jisté míry jste odpověděl, že jste
ochoten mínění veřejnosti brát v potaz, za svou osobu, bych řekl, že jste mě také moc nepřesvědčili, protože
vaše technické argumenty nejsou příliš přesvědčivé, experimentálně „na černo“, nejdříve stavební povolení
dříve než proces EIA. Nikdo zde z občanů kromě paní Machovské není pro pyrolytickou linku, tzn. 1 občan
ze 3 obcí.
p. Machovská – Myslím, že tímto způsobem se můžou efektivně likvidovat odpady a místa pro skládkování ubývá a na skládkách vznikají plyny, které jsou toxické. Skládkování je horší než tento způsob likvidace
odpadu. Nevnucuji, aby tady stála pyrolýzní linka, ale jsem přesvědčená o tom, že by to tu mělo zaznít, a že
se to týká každého z nás.
p. Koukal (OS Kačák) – Vy provádíte v areálu nyní stavební práce. Podle jakého platného rozhodnutí
(stavebního, územního) postupujete?
Ing. Prokeš – Dělají se tam vnitřní montáže a máme na to platné stavební povolení. Zažádali jsme o změnu
užívání a stavební odbor po nás chtěl, abychom doložili nějaké doklady od institucí, ty jsme doložili a on
vydal stavební povolení.
p. Ing. Chalupa (Braškov) – Nepůsobíte solidně, nemám záruku jakou nám chcete dát, když jste říkal, že
v areálu se nepálí pneumatiky. Jako hasič již jsme ty pneumatiky v areálu několikrát hasili. Nemám záruku,
že budete dobrým investorem, nevěřím, že nebudete spalovat krom pneumatik plasty, pryže a zdravotnický
materiál.
p. Kofent (starosta Družec) – Reagovat na připomínku pana Prokeše, že zde nejsou všichni občané všech
tří obcí. Netýká se to jen těch tří obcí, ale i obcí dalších např. Unhošť. Zpracování dokumentace pana Skořepy
a paní Žídkové se mi zdá, že jste podjatí, nelíbí se mi vaše vyjádření. Pokud byste tady žila, chtěla byste, aby
se tady taková věc dělala? Pyrolytická spalovna na likvidaci pneumatik neexistuje nikde na světě. Vliv na
půdu – vlivem technologické nekázně tak dopad na půdu bude přímo fatální, v prostoru zamýšlené spalovny
protéká 5 potoků, ty dříve napájely družecké přírodní koupaliště a voda dále teče do Kačáku a do Berounky
a Vltavy. Toto vše může být znečištěno.
p. Kaňka (Valdek) – Kdo vás do tohoto regionu přivedl?

Ing. Prokeš – Uvažujeme o autě 10–12 t a pak malá auta typu AVIA.
p. Machovská (Braškov) – Jako 4členná rodina, kde každý máme auto, tak si necháváme v servisu přezout
pneumatiky, s tím že odevzdáváme servisu pouze opotřebovanou pneumatiku bez ráfku. Upozornila na to
kolik pneumatik se nachází volně vyhozené v příkopech u cest apod. Považuje zařízení za velmi potřebné
a užitečné. V Braškově není ještě dokončen proces EIA pro Vesetu, kde 90% suroviny se přivádí potrubím
a rozváží se potom následně v kamionech. A EIA je vypracována na 100 kamionů denně, tato doprava je
naplánována přes Braškov.
Poznámka:
zápis zvukového záznamu neuvádí reakci občanů na toto vystoupení, která by stejně nebyla publikovatelná.
p. Bečka (Valdek) – Bude toto zařízení i pro občany, budete vykupovat pneumatiky? To znamená, že
každá ﬁ rma a kdokoliv si vzpomene tak přijede, aby mohl přivézt pneumatiky, tak jak tedy počítáte auta
denně?

Ing. Prokeš – Přivedl nás sem podnikatelský záměr, protože již v roce 2003 nebo 2004 kdy jsme získali
určité území (koupili jsme jej od Auto Přibyl), již tenkrát jsme věděli, že budeme chtít toto zpracovávat, dalo
to spoustu práce, od výrobce spoustu informací, než jsme začali tuto jednotku tady budovat.
Veřejnost – V ČR je spousta prázdných průmyslových zón, které jsou již znečištěné. Proč jste nešli tam?
Ing. Prokeš – V tomto názoru se lišíme, protože se domnívám, že toto je ekologické jak se to deklaruje i ve
světě, čisté a nikomu to vadit nebude a jsme v průmyslové zóně.
p. Beková – V bezprostřední blízkosti je chráněné území Veselov, pod statkem, kde spalovna má být teče
potok, který napájí sběrný rybník a teče do koupaliště. Obytná zástavba a také rekreační, kde jsou chaty v
bezprostředním okolí, vrtané studny. Kdo zaručí, že to tam nekontaminuje spodní vodu.
Veřejnost – Již jsme tu po druhé, zjistili jste, že občané Velké Dobré to nechtějí není to pro ně dobré. Takže
je to rozebíratelné, tak to rozeberte dokud je čas a běžte jinam

p. Haas – Proč v EIA nebyly použity výsledky z hodnocení ze zařízení např. Anglie a proč jsou tam pouze
teoretické výpočty? Zpracovatelky posudku bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor na vyjádření Státního
zdravotního ústavu, kde paní doktorka Kazmarová říká, že je tady riziko zvýšení úmrtnosti o pouhá 3%.
Ing. Žídková – Každé zařízení, které ještě nestojí a není v provozu se posuzuje na základě modelových
výpočtů, které jsou velmi přesné. Minule zaznělo minimálně 2×, že ty 3 % úmrtnosti jsou vztaženy na to, že
v současné době jsou zde zvýšené imisní limity imisní koncentrace nad imisní limit pro prachové částice a
toto stávající zvýšení odpovídá nárůstu úmrtnosti o 3 %, což je vyjádření toho, že se zkracuje délka života
o několik měsíců.

Zpracoval/la:

MUDr. Helena Kazmarová, držitelka Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních
rizik č. 011/04 a Osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivu na veřejné
zdraví č. 5/2010
MUDr. Zdeňka Vandasová

Pracoviště:

Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví

p. Peterka – Dříve se zde pálili kabely.
IV. NEJISTOTY ODHADU ZRAVOTNÍCH RIZIK
Ing. Prokeš – To jste se spletl, toto se dělo za pana Přibyla asi tak v roce 2004.
Ing. Nosek (starosta Velká Dobrá) – k paní zpracovatelce posudku – Ke zprávě z Vysoké školy báňské
– rozvoj pyrolýzních jednotek vznikl v 70. letech, kdy se rozšířil názor, že pyrolýzní procesy jsou vhodné k
zneškodňování odpadů, protože jsou jednodušší atd. Uvedené vedlo v mnoha zemích k výstavbě menších
i větších pyrolýzních zařízení, zpravidla však došlo k jejich technickému selhání v některých případech
byly příčinou odstavení i ekonomické důvody. Z vystoupení zástupců zahraniční odborné veřejnosti na
mnoha konferencích zaměřených na výše uvedenou problematiku (př. TOP Slovensko) vyplynulo, že v
současné době v Evropě především Německo, Rakousko nejsou pyrolýzní zpracování pneumatik z výše
uvedených skutečností stavěny ani provozovány. Toto je konstatování Vysoké školy báňské, která se touto
problematikou také zabývá.
p. Melichar (Valdek) – nevyloučili jste možnost havárie. Možnost havárie souvisí se spolehlivostí zařízení.
Vy tady budete zpracovávat 6 tun pneumatik a z toho asi 50 % by se měl jako produkt tvořit pyrolýzní olej tzn.
1 až 3t pyrolýzního oleje denně. Pyrolýzní olej je kapalina, která má karcinogenní bifenyly má v sobě zdraví
škodlivé látky, obsahuje to nasycené uhlovodíky, je to vysoce toxický produkt, je vysoce zapáchavý, ale poslední
výzkumy ukazují, že tento produkt má i jiné vlastnosti, jeho vlastnosti jsou silně nestabilní. Podcenění těchto
nových poznatků vedlo k havárii v teplárně Brno, kde se spaloval pyrolýzní olej z pyrolýzy pneumatik. Vedlo to
k havárii čerpadla, které dodávala světová ﬁrma Maag, který je špičkový technický producent těchto zařízení.
p.Rubáš (Braškov) – Zajímalo by mě jestli paní posuzovatelka zaujímá nezávislé stanovisko? Na mě to
nepůsobí nezávisle.
Ing. Žídková – To, že navrhuji kladné stanovisko neznamená, že je to závislé od oznamovatele ani od
zpracovatele dokumentace ani od krajského úřadu nebudu honorovaná jinak ať navrhnu souhlasné či
nesouhlasné stanovisko.

Hodnocení zdravotních rizik je zatíženo řadou nejistot, vyplývajících z použitých vstupních dat a
postupů. Je to dáno tím, že řada vstupních dat je výsledkem aproximací, modelů a odborných odhadů,
které doplňují chybějící data nutná pro další vyhodnocení.

V. SOUHRN
Byl proveden orientační odhad zdravotních rizik hluku a vybraných znečišťujících látek v ovzduší, spojených s modelovým příspěvkem znečištění z nové linky na likvidaci odpadu metodou vakuové pyrolýzy
v průmyslovém areálu Velká Dobrá pro obyvatele v blízkosti plánovaného provozu.
Byl použit konzervativní přístup, s využitím posledních dostupných informací a postupů, zvolených s
ohledem na kvalitu a dostupnost dat.
Odhadované pozaďové průměrné roční koncentrace suspendovaných části frakce PM10 mohou být
zdrojem mírně zvýšeného rizika pro ukazatele spojované s výskytem aerosolu v ovzduší. Mohou se podílet
na úmrtnosti zvýšením o přibližně 3 %.

Zprávy z komisí
NOVÉ ZÁMĚRY OBCE PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ –
AKTUÁLNÍ STAV

p. Rubáš (Braškov) – Dobře, tak jste tedy přesvědčená o tom, že ta technologie neškodí životnímu prostředí,
tak jste přesvědčená na základě dokumentů, které vám dal zřizovatel.

V jarním vydání Braškovských novin jsme dva nové záměry zevrubně popsali včetně jejich dispozice
v katastrální mapě obce. Připomeňme jen stručně, o co se jedná.

Ing. Žídková – Ano, jsem přesvědčená o tom, že ta technologie v tom rozsahu jak je navrhovaná v tom
provedení jak je prezentována a jak je dnes smontovaná, ale nesmí se používat, má tak nízká rizika a tak
nízké výstupy a navíc dobře kontrolovatelné výstupy, že je možné kdykoliv ji ve zkušebním provozu ji odstavit.

První záměr má za cíl zmírnit negativní účinky dálnice (R6), která necitlivě přetíná obec na dvě části.
Pro účel případné žádosti dotace ze SFŽP má akce název „Dokončení interakčních krajinných prvků IP2,
IP3 a IP4“. Přestože devastující účinky dálnic na lidské zdraví jsou známé, investoři ve snaze ﬁ nančních
úspor nedodržují vždy pravidla pro stavbu ochranných opatření. V souvislosti se zpracováním nového
územního plánu obce, aktualizací plánu ÚSES (Územní systém ekologické stability) a SEA (Vliv územního
plánu na životní prostředí) a nakonec i se záměrem nebezpečné doberské spalovny v blízkosti Valdeku
jsme se seznámili s konkrétními škodlivými vlivy dálničního provozu. Ve stručnosti se kromě zvýšené
hlukové zátěže jedná zejména o překračování limitů denních koncentrací karcinogenních prachových
částic PM10 a benzo(a)pyrénu. Ve zprávách se obecně připouští možnost zvýšení úmrtnosti obyvatel o 3%.
Nejexponovanějšími místy v obci jsou lokality nad Braškovem kolem dálničního nadjezdu, Toskánka a úsek
mezi Braškovem a Valdekem, kde v nechráněné krajině navíc dálnice vystupuje na povrch. Cílem záměru
je tedy doplnit v těchto místech pás ochranné (tzv. izolační) zeleně o šíři 20m tak, jak to bylo realizováno
při stavbě dálnice pouze nad částí Braškova. Jak jsme však uvedli již dříve, je realizace závislá pouze
na dobré vůli vlastníků pozemků přilehlých k dálnici. Jde převážně o naše občany, případně původem z
Braškova. Kdybychom měli dokonalejší zákony, nebyla by stavba dálnic bez ochranných opatření vůbec
možná. Šíře t.zv. ochranného pásma dálnice 50m (s vyloučením bytové zástavby) vypovídá jasně i o tom,
že ani půda v tomto pásmu nemůže mít bonitu, deklarovanou pro pěstování zemědělských plodin a že je
méněcenná - tedy přímo předurčena pro výsadbu izolační zeleně. Proto lze jen stěží pochopit, že někteří
z oslovených vlastníků by onen 20m pruh obci poskytli pouze výměnou za hodnotný pozemek, nejlépe
dokonce za mnohonásobně dražší stavební parcelu. Někteří by akceptovali formu pronájmu, která však
neumožňuje pronajímateli vysadit zeleň. Ke konstruktivnímu jednání je nejpřístupnější paní Štěpánka
Hřebíková. Někteří vlastníci se ani neobtěžovali na písemnou žádost obce odpovědět. Obec nedisponuje
volnými pozemky a nemá ani dost ﬁ nančních prostředků na výkup pozemků, potřebných pro výsadbu
izolační zeleně, která by vyžadovala další značné náklady. Na zalesňování zemědělské půdy však stát
vlastníku půdy dotace přizná. Z tohoto hlediska by bylo optimální řešení, kdyby vlastníci souhlasili s
věcným břemenem a například jako sdružení by požádali o dotaci na zalesnění.

p. Nosek – Za dva dny (10 hodin) co tady diskutujeme, bylo řečeno jasné ne občanů Velké Dobré, Družce, Braškova a spousta připomínek dobrých po odborné stránce nezbytné zapracovat a rád bych, abyste je
odpovědně posoudili.
Ing. Dráb (starosta Braškov) – Na zastupitelstvu obce Unhoště se odhlasoval protest proti spalovně na
Dobré, přidává se Pletený Újezd, Horní Bezděkov, Doksy, Žebrovice, Lhota, obě Přítočna. Děláme novou
petici, budeme to dávat na Ministerstvo životního prostředí, petiční výbor připravený.
p. Slapnička – Starosta se ptal na poskytnutí zvukového záznamu pro potřeby obce, bude tento přepis
někde interpretován, abychom měli k dispozici přepisovanou verzi, na internetu, kde bychom se k tomuto
mohli dostat?
Ing. Merklová – Samozřejmě ze zákona je krajský úřad povinen do 10 dní od tohoto veřejného projednání
provést zápis, který bude zveřejněn na internetu, na úřední desce kraje a dotčených obcí kterým bude tento
zápis zaslán a na www.cenia.cz/eia.
4. Závěr
Vlivy záměru „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ byly v procesu EIA
projednány ze všech podstatných hledisek. Byla splněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
posudku a současně dokumentace k uvedenému záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., a podle §4 vyhlášky
MŽP č. 457/2001 Sb. Závěry veřejného projednání budou kromě dokumentace, posudku a obdržených vyjádření ke zveřejněnému posudku podkladem pro vydání stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje
jako příslušného orgánu.
Ing. Lucie Merklová, Ph.D., referent na úseku živ. prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor živ. Prostředí a zemědělství
150 21 Praha 5, Borovská 11

Protokol o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik
Posouzení vlivu záměru „linka na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“ na zdraví obyvatel
(sestřih)

V Praze dne:
Číslo protokolu:
Číslo jednací (exp):
Objednatel:
Účel/cíl hodnocení:

24.8.2010
51/10
č.j. 1887(2010 EX 100933
Agmeco LT s.r.o. Turkova 828, P4, Karel Prokes
Posouzení vlivu záměru „Linka na likvidaci odpadu metodou vakuové pyrolýzy“ ve
Velké Dobré na zdraví obyvatel z hlediska hluku a znečištění ovzduší pro dokumentaci
EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Na základě znění § 86 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů

Druhým záměrem je odvodnění polí a cest v severní lokalitě pod Valdekem. Jedná se o obnovu původní
přírodní strouhy včetně stromořadí a pěšiny. Pro účel případné dotace SFŽP je název akce „Revitalizace
lokálního biokoridoru LBK2 v obci Braškov“. Zmíněná strouha, směřující do systému dalších čtyř struh
v povodí Kačáku pod Valdeckým lesem, měla odjakživa mimořádnou důležitost. Odváděla srážkové
vody z rozsáhlého území nejen severní části Valdeku, ale i z polí až od Kejmarovy skalky a z lesa Dubina.
Tomu odpovídá i světlost zděného kanálu pod Karlovarskou silnicí. Je to neuvěřitelných 200cm! Kanál
je však ze dvou třetin zanesen a jeho stabilita je ohrožena, protože v minulé politické éře byla téměř
celá strouha od ústí kanálu pod silnicí cynicky rozorána. Srážková voda nemůže téměř odtékat a tak
jsou značné části polí po obou stranách silnice znehodnoceny a nelze je obdělávat. Z původní strouhy
zbylo jen torzo s remízkem. Podmáčená je i obnovená cesta s dubovou alejí a navíc hrozí zřícení kanálu
a poškození vozovky. Situace se vyhrocuje zejména v posledních letech, která jsou bohatá na srážky.
Vlastníci dotčených pozemků byli osloveni písemně s žádostí o poskytnutí potřebných částí obci formou
věcného břemene, případně pronájmu. Reakce vlastníků jsou rozporuplné, přestože se jedná o uvedení
krajiny do původního přírodního stavu před násilnou kolektivizací. Někteří se brání výsadbě zeleně na
okraji louky, přestože porušili způsob ochrany předepsaný ZPF tím, že louku orají – zřejmě za účelem
získání dotací. Zcela nepochopitelný je ale postoj vlastníka pozemku p.č.236/32 (občanky Braškova),
přilehlého k ústí zaplaveného kanálu a tudíž zcela znehodnoceného podmáčením. Resolutní odmítavý
postoj k poskytnutí pozemku jakoukoliv formou. Ostatní vlastníci jsou přístupní dalšímu jednání. Vstřícný
postoj projevili zejména manželé Šmídovi a paní Hřebíková.
Ing. Jiří Kolrusz,
předseda Komise životního prostředí

Hasiči informují
V počátku měsíce června se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili dvou dvanáctihodinových stáží
na stanici HZS Kladno. Během těchto stáží jsme společně s kolegy z Kladna vyjížděli k likvidaci vosího
hnízda, požáru trávy a ke třem dopravním nehodám. Stáž na profesionální stanici je součástí výcviku členů
výjezdové jednotky a pro všechny zúčastněné je obrovským přínosem v získávání praktických zkušeností,
které jsou zapotřebí při každém ostrém výjezdu.
Ten následoval hned o týden později, kdy jsme byli po prudké bouři vysláni krajským operačním střediskem HZS Kladno, k odstranění padlého stromu do drátů el. vedení ve Družci. Tento zásah vzhledem
k daným podmínkám probíhal za asistence pracovníků rozvodných závodů. Další dva výjezdy byly opět
spojeny s bouřkou a silným deštěm. Tentokrát jsme krátce po sobě vyjížděli do Velké Dobré, k odstranění
nánosů naplaveného bahna z vozovky a chodníků.
25. června jsme zajížděli s naší technikou Tatra-138 CAS-32 na ukázku požární techniky, která se
konala u příležitosti výročí 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů T.G.Masaryka v Lánech.
V červenci jsme opět vyjížděli do Velké Dobré. Tentokrát se jednalo o záchranu kočky, která se „zatoulala“ na hřeben střechy rodinného domu a nedokázala se sama dostat zpět na zem. Kočka byla za pomoci
výsuvného žebříku sundána a v pořádku předána majitelce.
Koncem srpna došla na naši jednotku žádost na likvidaci hnízda sršňů, ukrytého v podbití štítu rodinného

domu v ulici Ke skalce. Hnízdo bylo zlikvidováno za pomoci deratizačních sprejů a motorového vysavače.
Podvečer první zářijové neděle patřil opět výcviku. Tentokrát se jednalo o výcvik nositelů dýchací techniky, kdy cílem cvičení byl výstup na půdu obecního úřadu s vyhledáním a transportem zraněné osoby.
Prohnilá stavěcí fošna v kaberně, byla 7. září příčinou náhlého poklesu vodní hladiny na braškovském
rybníku . Za jeden den ubylo bezmála půl metru vody. Společnými silami s místními rybáři se nám podařilo
kabernu provizorně utěsnit o zabránit tak prakticky jistému vypuštění veškeré vody a následnému úhynu
ryb. Po nezbytných přípravách a obstarání potřebného materiálu, byla hned následující víkend kaberna
přehrazena a všechny staré fošny byly vyměněny za nové.
Dalším „výletem“ naší Tatry byla účast na „1. Zbirožském hasičském tatrování“.
Jednalo se o sraz hasičských vozidel zn. TATRA, všech možných modelových řad.
Akce se konala 10. září v areálu stálé expozice požární ochrany ve Zbirohu a naše stoosmatřicítka byla
jistě vzornou reprezentantkou naší obce, o čemž svědčí nemalý zájem ze stran přítomných návštěvníků
i členů ostatních hasičských sborů. Takto se v souvislosti se zmiňovanou akcí píše o braškovské tatře na
hasičském serveru Požáry.cz: Hasičské vozy staršího data výroby pořád vypadají jako nové, dle jejich uživatelů
to však stojí nemalé úsilí a také ﬁnanční prostředky. Např. CAS 32 Tatra 138 dobrovolné jednotky Braškov
vypadá tak, jako kdyby vyjela z továrny…
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
tak nám začal zase nový školní rok.

1. září 2011 ve čtvrtek byl v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří.
Přišly se na nás podívat nové děti a některé přivítáme mezi Mladé hasiče.

Mladí hasiči se v létě od 23. do 28. srpna zúčastnily HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
(takového malého tábora).
Tímto bych ráda poděkovala Základní škole Žilina za ubytování a pronájem zahrady. Dále obci Braškov za peněžitou pomoc na pronájem. A především všem hasičům a maminkám, kteří mi pomohli tábor
postavit a dovést veškeré vybavení pro děti na tréninky.

V září se připravujeme na první závody v sezóně a to na 17. září 2011, kdy se bude konat požární útok
v Hřebči. A dále na druhé závody tzv. VZP (všestrannosti), které se budou konat v sobotu 8. října 2011
v Brandýsku.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SE KONÁ V HASIČSKÉ ZBROJNICI
Scházíme se každý čtvrtek od 17:00 hod do 18:30 hod.
M. Chalupová,
vedoucí Mladých hasičů

SDH BRAŠKOV
ODDÍL MLADÝCH HASIýģ
VÁS DċTI A RODIýE ZVE
NA

HALLOWEEN

SRAZ V MASKÁCH
(SEBOU LAMPIONY A BUěTÍKY)

27. ěÍJNA 2011
V 18:00 HODIN PěED
BRAŠKOVSKOU
HASIýSKOU ZBROJNICÍ
PRģVOD DUCHģ, STRAŠIDEL A
ýARODċJNIC DOJDE NA LOUKU U
BRAŠKOVSKÉHO RYBNÍKA, KDE BUDE
ZAKONýEN POSLEDNÍM LETOŠNÍM
TÁBORÁKEM

Knihovna

Sport

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH)

BRAŠKOVU SE VSTUP DO SOUTĚŽE POVEDL

McBain, E.: Přízraky
Moore, A.: Superman
Olenič, I,: Únos
Patterson, J.: Místo zločinu
Pilcher, R.: Letní hlasy
Rendel, R.: Svědek má zemřít
Simenon, G.: Stínohra
Štokán, K.: Pět žen Rudolfa II
Viewegh, M.: Andělé všedního dne

BELETRIE
Balogh, M.: Záležitost srdce
Allen, G.: Skandál
Cartland, B.: Čarodějka
Cartland, B.: Cestou ke štěstí
Cartland, B.: Splněné sny
Clark, M.: Kdo musí jít z kola ven
Clark, M.: Kam se poděly děti
Coulter, C.: Píseň tajemství
Deveraux, J.: Svůdkyně
Evans, R,: Slunečnice
Fallada, H.: Pijan
Frýbová, Z.: Dvě ženy v tísni
Garlock, D.: Paprsky štěstí
Garwood, J.: Kořist
Garwood, J.: Tajemství
Hassel, S.: Krvavá cesta na smrt
Howard, L.: V zajetí času
Hoyt, E.: Havraní princ
Hrdonka, J.: Kde alibi nestačilo
Chaloupka, O.: Slaná chuť cigaret
Chase, J.: Kdo dostane žolíka
Christie, A.: Nultá hodina
Christie, A.: Kočka mezi holuby
Jamex, S.: Dracula, má láska
Johnson,S.: Znovu a znovu
Kačírková, E.: Jak si vosa staví hnízdo
Klass, P.: Doktorka Lucy
Kubátov, T.: S hlavou v písku
Laurens, S.: Gentlemanova čest
Macdonald, R.: Smrt v patách
McBain, E.: Zmizelé dívky

NAUČNÁ LITERATURA
Briscone, S.: Patchwork
Česal, A.: Utajené dějiny Čech
Hober, K.: Výroba šperků z polodrahokamů
Gröne, H.: Rozkvetlá zahrada od jara do zimy
Maléřová, Z.: Viděla jsem jitro
Mayer, M.: Čerstvé pomazánky z domova i z ciziny
Stanzel, J.: Africké ﬁalky a jejich příbuzní
Studánková, Z.: Recepty se špetkou hereckého
koření
Szwillus, M.: Vaříme zdravě při osteoporéze
Wagnerová, M.: Vánoční kuchyně
Dokonalým gentlemanem za 7 dní
Česnekové speciality
Rychle pro celou rodinu
Saláty
Těstoviny
Jednohubky rychle a chutně
Zapékání
Výpůjční doba: STŘEDA 16,00 – 18,00 hodin

Solidní vstup do soutěže mají za sebou fotbalisté Sokola Braškov. Ze čtyř utkání dokázali dvě vyhrát
a drží se ve sředu tabulky I.B třídy. Cenné jsou určitě obě domácí výhry jak nad Bránovem 1:0, tak
především nad Loděnicemi 2:0. Naopak zápasy na hřištích soupeřů Braškovu zatím moc nejdou. Obě
utkání Sokol venku prohrál – na Stochově smolně 2:3 a ve Velvarech 0:3.
Před sezonou udělal Braškov pár změn ve složení týmu. Do Unhoště odešel Tomáš Tichý a do Červeného Újezdu Pospíšil. Tým také opustil Pavel Přichystal, který odešel na hostování do pražských Kunratic,
kde bude hrát krajský přebor. Naopak zpět z Velkého Přítočna se vrátil Milan Maňkoš. Povedl se také
dotáhnout přestup Noska, který zde byl na jaře na hostování ze Družce. Do týmu se také snaží trenér
Želina zapracovat několik mladých hráčů.
Pozměněné sestavě vyšel hned první domácí soutěžní zápas, když porazila Bránov 1:0. Jedinou branku
utkání zaznamel Bednář, který narozdíl od Pospíšila na Braškově z Červeného Újezdu zůstal. I druhý
domácí zápas ve 3. kole Braškov zvládl a porazil tradičně silné Loděnice 2:0. Tentokráte zařídil vedení
mužstvu kapitán Martin Veselý, který proměnil penaltu po faulu na Bednáře. Tomu domácí utkání opět
vyšlo a v závěru upravil skóre na konečných 2:0.
Venku se zatím fotbalistům Sokola nedaří. Na Stochově nedokázali udržet vedení 2:1 a nakonec prohráli 2:3. První branku v zápase vstřelil kanonýr Nachtigal. Po domácím vyrovnání dostal Braškov znovu
do vedení navrátilec Milan Maňkoš. Jenže tým nezvládl koncovku zápasu, v závěru dvakrát inkasoval a
prohrál. Jednoznačně vypadá výsledek z Velvar, kde Braškov prohrál 0:3. Velvary spolu s Loděnicemi
patří k adeptům na postup. Braškov zde držel bezbrankovou remízu do poločasu, ale ve druhém třikrát
inkasoval.
V neděli čeká fotbalisty Braškova tradiční derby s Doksy, které v minulé sezoně sestoupili z I.A třídy.
Tento zápas vždy patří svou kvalitou k jednomu z vrcholů celé soutěže. Na utkání hrané v neděli 25. září
od 16:30 jste všichni srdečně zváni!

MUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ SE PODAŘILO ZACHRÁNIT
Nad existencí týmu starších žáků Sokola Braškov visel před sezonou velký otazník. Spousta hráčů
odešla o kategorii výše do dorostu a tým se musel doplnit o nové hráče. S pomocí vedení braškovského
fotbalu a rodičů se potřebný počet dětí podařilo sehnat a tým zachovat. Další otázka byla, kdo mužstvo
bude trénovat. Nakonec se starších žáků ujala dvojice Kapoun se Štáfkem. Trenéři převzali téměř nový
tým a začali s ním ihned pracovat. Kluci si museli zvyknout na nové spoluhráče i na nové trenéry, což
se ale podařilo.

Okénko pro děti
Milé děti,
Prázdniny skončily a začíná nový školní rok. Přeji vám hodně úspěchů a těm nejmenším „prvňáčkům“
přeji, aby se jim ve škole líbilo.
Všechny vás srdečně zvu do naší knihovny, kde na vás čeká řada nových knih pro zábavu i poučení.

Tak například:
Hulpach, V.: Pohádky tisíce a jedné noci
Kšajtová, M.: Matýsek a Majdalenka
Kubík, R.: Rudla, skřítek hlídací
Landau, I.: Klárka a Kubík v ZOO
Melounová, I.: Strašidýlko Josífek
Nejkrásnější pohádky
Novotná, J.: Jak si žijí zvířátka
Pospíšilová, Z.: Letadélko Jurášek
Knihy pro dívky:
Francková, Z.: Jako Popelka
Francková, Z.: Mucholapka na prevíty
Francková, Z. Nevěrně tvá
Francková, Z.: Úhel pohledu
Lanczová, L.: Třináctá komnata
Lanczová, L.: Prázdniny pro zaláskované
Lanczová, L.: Létem políbená
Princová, H.: Vůně malin

Řeháčková, V.: Hra o Elišku
Řeháčková, V.: Poprask na Závětrné hoře
Knihy pro zvídavé:
Frank, P.: Hudební nástroje
Hermann, H.: Květiny v přírodě
Köthe, R.: Objevitelé a jejich výpravy
Lohmann, M.: Motýli
Sielmann, H.: Pavouci
Šilarová, J.: Skládáme hvězdy na okna
Weis, R.: Vynálezy
a další zajímavé knihy
Přijďte navštívit naši knihovnu. Moc se na vás
těším!!
Věra Přibylová
knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Vladimír PŘIBSKÝ: „VALDŠTEJN a ELEONORA“
Historikové mnoha generací již několik staletí hledají pádný důkaz o Valdštejnově zradě a krocích, jež ho
měly dovést až na český trůn. Všeobecně se má za to, že Valdštejna odrovnaly dvorské intriky. Autor však nabízí
ještě jiné vysvětlení…

Ludmila VAŇKOVÁ: „LÉČ PANA Z ROŽMBERKA“
V gotické romanci z doby Jana Lucemburského se rozvíjejí dva historické příběhy: jeden čtenáře provede
labyrintem lásky Kateřiny z Vartemberka k jihočeskému velmoži Petru z Rožmberka. Hrdinou druhého příběhu
je trubadúr Zbyněk, jenž po své babičce kořenářce zdědil dar rozumět přírodě a pronikat do tajných lidských
myšlenek a citů…

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Věnceslava TESÁRKOVÁ
Karel TESÁREK
Marie ŠÍMOVÁ
Jaroslava CHROBÁKOVÁ

23.6.2011 (81 let)
2.7.2011 (91 let)
14.8.2011 (84 let)
12.9.2011 (61 let)
Čest jejich památce

Narodili se:
Matěj KOŇAŘÍK
Lucie HORNÍKOVÁ

21.7.2011
21.8.2011
Blahopřejeme

Žáci se začali na novou sezonu připravovat svědomitě a s velkým zápalem. Trénují třikrát týdně vždy
v pondělí, ve středu a v pátek. Tréninková morálka kluků je výborná a do všeho jdou s velkým zaujetím.
Tréninky jsou pro hráče sestaveny tak, aby se mohli kvalitně připravit, jak po fyzické stránce, tak po
technické. Každého samozřejmě baví více tréninky, kde se hráči zdokonalují v práci s míče, než na kterých
se více běhá. Nicméně hojná účast na trénincích dokazuje, že fotbal kluky baví. Největší odměnou pro
mladé fotbalisty je pak vítězství v zápase, které hrají především o víkendech. Pro rodiče je pak největší
vítězství radost jejich dětí.
Poděkování za fungování týmu starších žáků patří především samotným klukům a jejich rodičům,
dále trenérům a také vedení braškovského fotbalu. Bez těchto lidí by mužstvo nemohlo fungovat, a mladí
kluci by místo fotbalu na krásném hřišti na Braškově seděli pravděpodobně doma u počítačů...
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Z komise kulturní a školské
ZAČAL ŠKOLNÍ ROK
Se začátkem školního roku dětem připravil sbor pro občanské záležitosti slavnostní chvilku před odjezdem do základní školy. Děti dostaly upomínkový balíček, květinu a promluvila k nim a k rodičům paní
ing. Bednářová. Toto ,,rozloučení“ je již dlouholetou tradicí.
Na první schůzce komise školské a kulturní jsme již dopředu plánovali akce pro občany a budou umístěny
na webových stránkách obce.
Prozatím prezentujeme:
Cvičení pro ženy v MŠ – čtvrtky – vede Jiřina Prokšová
Cvičení ZUMBY – povede Veronika Koubková – od října, úterky 17–18h
Případné změny budou na webu.

Prázdniny utekly jako voda a děti si je ani moc neužily. Na táborech jim pršelo, teplo také nic moc, ale
co si budeme povídat, děti to berou jinak – hlavně, když se nemusí do školy.
Jenže už nastal čas povinností a tak jsme začali. Do školky se netěšily jen děti, ale hlavně rodiče. Do
základní školy odešlo 16 dětí,což je zatím největší počet za všechny roky. Z Braškova jsme umístili všechny
zájemce a dostalo se i na přespolní. Kapacita 40 dětí je plně obsazena.
Letošní rok máme v úmyslu opět požádat naše sponzory o ﬁ nanční, či věcný dar. Chtěli bychom nastřádat peníze na vybavení zahrady, protože obec věnovala velké částky na zvelebení obce. Chtěli bychom
tak pomoci.
Akce školy a aktuality, budou postupně pro veřejnost umístěny na webových stránkách obce – školky.
Eva Střelečková

Prosíme také občany,aby reagovali na naší výzvu ke sbírce upotřebených věcí v neděli 25. 9. v hasičárně
od 9 do 11 hodin. Letáky jste dostali předem.
Všem děkujeme.

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

